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ZAKATFONDEN
ÅRSBERETNING

I ramadanen 2020 blev Zakatfonden lanceret . Der var

lagt en bestemt lanceringsstrategi , der som så meget

andet landede i corona-året . Det betød , at intet kunne

lanceres som planlagt . Men vi (bestyrelsen) valgte

alligevel at gå videre ud fra tesen om , at ”lidt er bedre

end intet”. 

Fra starten stødte vi dog på udfordringer . 

Den planlagte juridiske stiftelse af selve Zakatfonden

som en velgørende fond med dertilhørende cvr- og

kontonummer måtte droppes pga . corona-

nedlukningen i marts 2020 . Den planlagte ansøgning

strandede i blandt hjælpepakker og vi besluttede at

udskyde stiftelsen . I stedet besluttede bestyrelsen at

følge ”plan B”, som gik ud på at sikre Zakatfonden som

en indsamlingskomité bestående af tre personer . 

Enhver indsamling af penge kræver en godkendelse fra

Civilstyrelsen , der fører tilsyn med om de indsamlede

midler anvendes i overensstemmelse med

indsamlingens formål . Zakatfonden stødte i denne

forbindelse på endnu en udfordring , fordi en sådan

godkendelse kræver en særlig bankkonto oprettet til

formålet . Man må principielt ikke bruge en almindelig

privat- eller erhvervskonto . Oprettelse af en særlig

konto er tidskrævende , og først når først den er

oprettet , kan man reelt set ansøge om godkendelse for

en indsamling . 
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Allerede i marts kunne bestyrelsen se , at den proces ville strække sig

ind over ramadanen . Derfor besluttede vi at benytte os af vores

samarbejdspartner Aquasharing , der allerede havde en godkendt

indsamling , herunder indsamlingskonto . Zakatfondens indsamling i

2020 blev derfor reelt håndteret af Aquasharing , der indsamlede

pengene på Zakatfondens vegne .

Lanceringen og indsamlingsprocessen for Zakatfonden var besværlig

grundet omstædighederne . Men trods dette blev der indsamlet

300 .123 kr . De indsamlede penge blev fordelt i henhold til

Zakatfondens vejledende retningslinjer , hvorefter 30% gives

internationalt til nødlidende , 30% til nationale sociale projekter , 30%

nationalt til dawah-projekter og 10% sættes til side til investering jf .

Zakatfondens projektbeskrivelse .

Donorer kunne modtage donationsgaver i form af islamiske bøger og

dadler for hver 100 kr . de donerede . 

Alhamdulillah . Med Allahs hjælp og vejledning blev de indsamlede

midler (pengene) fordelt ud og vi er klar til at tage fat på 2021 . 

Ved siden af indsatsområdet zakat (almisse) blev det også via

Zakatfondens samarbejdspartner Aquasharing arrangeret , at der

kunne udføres i alt 100 udhiyya (slagtninger) i Uganda . Det var muligt

at få slagtet 1/7 af en ko og 500 kr . for et får eller en ged . Donorer

kunne få tilsendt dokumentation på , at udhiyya var udført korrekt og i

netop det navn , som der var ønsket . Det var meget vellykket .

Alhamdulillah . 

I løbet af ramadanen var der flere online-aktiviteter såsom

fredagsprædiken , oplæg om aktuelle emner , f .eks . ramadanen og

fasten og de fortrinligheder der hører med , regler for fasten , hvorfor vi

faster , hvad vi bør undgå under fasten , årsager til at bryde eller

undlade at faste samt faste i almindelighed . Dette med udgangspunkt

i den nyligt udgivne bog Ramadanen , og med mulighed for at stille

spørgsmål . Herudover var der særlige live børneudsendelser bl .a . i

forbindelse med Laylatul qadr . Deltagerantallet var svingende , men

responsen fra de fremmødte var god . 
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OVERSIGT  OVER  DE
INDSAMLEDE  MIDLER

Zakatfondens fordelingsnøgle sigter mod , at de

indsamlede penge (ca . 300 .000 kr .) skal fordeles ud fra

følgende vejledning (1):
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Internationalt :              30%

Nationalt :                     70 %

Heraf (nationalt): 

Til sociale projekter :    30%

Til dawah projekter :    30%

Til investering :             10%

Vejledende af indsamlede midler

1 Ved indbetaling gøres brug af hila tamleek, der vil sige, at Zakatfonden øjeblikkeligt sikrer

sig, at enhver donation islamisk set gøres til ejerskab for en i princippet zakat-berettiget

modtager, der derpå lader pengene forblive hos Zakatfonden. 
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Indsamling (som tilgodehavende fra Aquasharing)

Indbetaling

Indbetaling

Indbetaling

Total indsamlet

Testoverførsler for at sikre at beløbene blev overført korrekt

Særligt indskud til dækning af bankgebyrer

Total indbetalt

Bankgebyrer

Total til fordeling

Den internationale betaling på 100.000 kr. er sket direkte fra Aquasharing og beløbet indgår derfor ikke på Zakatfondens indsamlingskonto. 

Indsamlingskonto

175.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

5.050 kr.

200.050 kr. 

3 kr.

250 kr.

200.303 kr. 

-180 kr. 

200.123 kr.

Alle adminsitrationsomkostninger er blevet dækket privat eller via

midler , der er sendt særligt som en fri donation til Zakatfonden ,

hvilket betyder , at Zakatfonden godt kan bruge disse donationer til at

dække administrationomkostninger (f .eks . de 250 kr der indbetales til

dækning af bankgebyrer). 

Almindelige donationer bliver aldrig brugt til at dække

administrationsomkostninger jf . Zakatfondens vedtægter . 

Dette er indbetalingerne på den juridisk godkendte konto , der er

anmeldt som kontoen for Zakatfondens indsamling 2020 .

Oversigt over indsamlingskontoen
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FORDELING  AF  DE
INDSAMLEDE  MIDLER

Den konkrete fordeling af de indsamlede midler blev besluttet således:

Internationalt :                33 ,33%

Nationalt :                       66 ,66 %

Heraf (nationalt): 

Til sociale projekter :       30%

Til dawah projekter :       23%

Til investering :                14%

Fordeling af indsamlede midler
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FORDEL ING
INTERNATIONALT

Af de indsamlede penge blev der på vegne af Zakatfonden sendt

100 .000 kr . til Uganda . Det var til tre fattige landsbysamfund og gik

blandt andet til bespisning under ramadanen og gaver til Eid (2). 

Betalingen er sket direkte fra Aquasharing og beløbet indgår derfor

ikke på Zakatfondens indsamlingskonto . 

DAWAH  FORMÅL
Til dawah-formål blev et beløb på i alt 69350 kr . givet til Forlaget

Amanah , der har publiceret bøgerne ”Ramadanen”, ”Zakat” og ”Abort ,

prævention og kunstig befrugtning”. Pengene gik kun til selve

produktionen af bøgerne og der er fremført behørig dokumentation

herfor i form af kvitteringer for de faktiske udgifter . 

FORDEL ING  NATIONALT

De indsamlede penge blev fordelt til følgende aktører nationalt .

2 Dette beløb vil ikke fremgå i et endeligt årsregnskab, da det pga. de føromtalte

udfordringer mht. indsamlingsgodkendelse er et beløb, der formelt set er indsamlet af

Zakatfondens samarbejdspartner Aquasharing. 
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SOCIALE  FORMÅL
Det blev indledningsvist besluttet at lade pengene tilfalde

virksomheder og erhvervsdrivende , der var ramt af coronakrisen og

samtidig ikke kunne få del i kompensationspakkerne . 

Da Zakatfornden ikke modtog nogen ansøgninger i forbindelse med

ovennævnte , ændrede vi formålet til værdige sociale formål i Danmark .

Vi modtog herefter tre ansøgninger og pengene blev fordelt i forhold

til deres anmodning .

INVESTER ING
Det resterende beløb på 40 .773 kr . er blevet henlagt som investering til

at sikre , at Zakatfonden kan få en fremtidig driftsindtægt . Der vil bl .a .

indenfor kort tid være brug for at tinglyse en ejendom , der vil doneres

til Zakatfonden og derigennem vil give lejeindtægt , der kan sikre en

vedvarende fast velgørenhed . Beløbet er lagt til side som investering

for at sikre værdien af ejendommen , der anslået er omkring 1 ,5 million

kr . og dens deraf medfølgende lejeindtægt . 

Dansk Anatolien Ungdom der en en forening , der bl .a . arbejder med

oplysning om islam mv . til unge muslimer i Danmark . Foreningen

havde søgt om penge til at dække visse kontorudgifter . De modtog

14 .000 kr . 

We enjoy , der er en forening , der bla . arbejder socialt med

aktivering af unge i Vollsmose . De modtog 38 .000 kr .

Wise Life Academy , der er en virksomhed , der bl .a . arbejder med

fysisk , spirituel og intellektuel udvikling . En del af deres arbejde går

ud på at lave en social indsats bl .a . i udsatte boligområder og

trække unge væk fra kriminalitet . De modtog 38 .000 kr . 

1 .

2 .

3 .
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ØVRIGE  FORHOLD

BETAL INGSMUL IGHEDER

Der har været mulighed for kontooverførsel , betaling via MobilePay og

kontant betaling ved personlig kontakt . 

Betaling via online løsninger som VISA , Dankort mv . har været fravalgt ,

da de fratrækker 1-2% af det indbetalte beløb , hvorpå afsenderen af

beløbet ikke får betalt den andel i zakat . 

Da vi ikke havde en løsning på den problemstilling , fravalgte vi det helt

og lod i stedet kun folk betale via kontooverførsel eller MobilePay . 

DONATIONSGAVER

I forbindelse med

donationer rettet til

Zakatfonden kunne

donorerne vælge en

donationsgave . Ved

bekræftet betaling ville

donoren via sms eller mail

modtage en donationskode

som kunne indløses på

Zakatfondens hjemmeside .

For hver 100 kr . der blev

doneret kunne der vælges

en pakke dadler eller en

islamisk bog . Donorerne

kunne frit vælge mellem en

af følgende titler

”Ramadanen”, ”Zakat” og

”Abort , prævention og

kunstig befrugtning”. 

Bøgerne blev sponsoreret af Forlaget

Amanah , jf . ovenfor .

Dadlerne blev sponsoreret af

Dates4charity og masha .dk 
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Med Allahs hjælp lykkedes det at starte

Zakatfonden op . Der er taget godt imod

initiativet , og det er vores forventning , at der med

tiden vil blive skabt mere opmærksomhed om

fonden og at støtten hertil og lignende initiativer

vil stige . 

Den igangværende corona-situation har givet

Zakatfonden en svær start . På baggrund af status

og prognose for epidemiens fremtidige udvikling

forventes det , at 2021 vil byde på lignende

udfordringer . Zakatfonden har taget ved lære af

den vanskelige opstart og vi er bedre forberedte i

2021 . Alhamdulillah , hvis man starter med en god

intention , gør arbejdet rigtigt og på den rigtige

måde , så skal Allah nok hjælpe det videre . 

Må Allah styrke islam og muslimerne . 

AFSLUTNING

FRADRAGS -
MULIGHEDER

Da Zakatfonden ikke har været etableret som

en juridisk velgørende fond , så har det ikke

været muligt for donorer at opnå

skattefradrag . Dette har været oplyst på

hjemmesiden .
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